
ILOŚĆ WYDRUKOWANYCH ANKIET- 627, WRÓCIŁO- 337 SZTUK, 54% 

1.Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły, do której uczęszcza dziecko? 

Nie jestem zadowolony(a) 1 2 3 4 5 
Jestem bardzo 

zadowolony(a) 

Brak odpowiedzi   5 0 4 39 121 168  

 

 

                                 BRAK KOMENTARZY 
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1.Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły, do której uczęszcza dziecko? 

1 Nie jestem Zadowolony(a) 

2 

3 

4 

5 Jestem bardzo zadowolony(a) 

brak odpowiedzi 



 

2. Jak ocenia Pan(i): (1- bardzo źle… 5 – bardzo dobrze)  

 

działalność świetlicy 1 2 3 4 5 

63 2 11 36 104 121 

działalność stołówki  1 2 3 4 5 

72 2 10 36 101 116 

działalność Samorządu Uczniowskiego  1 2 3 4 5 

43 1 2 30 119 142 

godziny pracy szkoły  1 2 3 4 5 

12 2 9 28 108 178 

organizację wywiadówek  1 2 3 4 5 

9 0 4 9 82 233 

Jakie zmiany należałoby wprowadzić: 

 Dziennik elektroniczny. Szkoła jest zagrzybiona!    

 wydłużyć godziny świetlicy      

 Późniejsze godziny rozpoczęcia np.. Po 17:00    

 Mobi dziennik, bezpieczne przerwy     

 Wprowadzenie elektrodziennika     

 Myślę, ze wszystko jest w porządku     

 Interaktywne zajęcia na świetlicy     

 Zaplecze sportowe, obiady powinny być później, dziennik elektroniczny 

 Wywiadówki powinny być później, nie wszyscy pracują w Brzeszczach! Lekcje powinny być od 8:00 a nie od 7:30. 

 Zebranie dla wszystkich rodziców w sprawach działalności szkoły i rady rodziców 

 Wcześniejsze informacje o wywiadówkach. Zebrania dla wszystkich rodziców w sprawie działalności szkoły i rady rodziców 

 np.. Dyskoteka andrzejkowa powinien być pokój wróżb, poczęstunek np.. Galaretki 

 Powoli na korytarzach bo dzieci siedzą na podłodze !!!   



 Terminy wywiadówek z wyprzedzeniem     

 Klasy młodsze później lekcje zaczynać powinny    

 Na stołówkę i świetlicę dziecko nie uczęszcza    

 Wywiadówki w innych( późniejszych) godzinach dla osób pracujących 

 Różne godziny wywiadówek, mając dwójkę dzieci w szkole w klasach 1-3 jest problem 4-8 

 Wydłużyć godziny otwarcia świetlicy     

 zajęcia rozpoczynać o godzinie 8:00     

 Wywiadówki w różnych godzinach lub dni. Jeżeli ktoś ma dwoje dzieci w różnych klasach 

 Chciałabym żeby lekcje zaczynały się od 8:00    

 na przerwach miejsce gdzie dzieci mogą się wyszaleć, wykrzyczeć żeby potem wysiedzieć grzecznie na lekcji 

 Wywiadówki są organizowane zawsze w tym samym dniu i godzinie zarówno w klasach 1-6 jak i 7-8 

 Dłuższe godziny otwarcia świetlicy     

 Zajęcia w-f na Sali gimnastycznej( dużej)     

 Godziny pracy szkoły od 8:00      

 Gotować obiady w kuchni      

 Gotować obiady w kuchni      

 Bardziej zwracać uwagę na dzieci, ich prawidłowy ubiór.   

 Świetlica powinna być otwarta do 17:00     

 Dłuższa praca świetlicy, minimum do 16:00 

 

 

  



 

2. Jak ocenia Pan(i) działalność świetlicy:  

 

Brak odpowiedzi 1. Bardzo źle 2 3 4 5 bardzo dobrze 

63 2 11 36 104 121 
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2. Jak ocenia Pan(i) działalność świetlicy 

1.      Bardzo źle 

2 

3 

4 

5 bardzo dobrze 

Brak odpowiedzi 



 

2. Jak ocenia Pan(i) działalność stołówki: 

 

Brak odpowiedzi 1. Bardzo źle 2 3 4 5 bardzo dobrze 

72 2 10 36 101 116 
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2. Jak ocenia Pan(i) działalność stołówki: 

Brak odpowiedzi 

1.      Bardzo źle 

2 

3 

4 

5 bardzo dobrze 



2. Jak ocenia Pan(i) działalność Samorządu Uczniowskiego:  

 

Brak odpowiedzi 1- bardzo źle 2 3 4 5– bardzo dobrze 

43 1 2 30 119 142 
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2. Jak ocenia Pan(i) działalność Samorządu Uczniowskiego:  

Brak odpowiedzi 

1- bardzo źle 

2 

3 

4 

5– bardzo dobrze 



2. Jak ocenia Pan(i) godziny pracy szkoły: 

 

Brak odpowiedzi 1- bardzo źle 2 3 4 5– bardzo dobrze 

12 2 9 28 108 178 
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2. Jak ocenia Pan(i) godziny pracy szkoły: 

Brak odpowiedzi 

1- bardzo źle 

2 

3 

4 

5– bardzo dobrze 



2. Jak ocenia Pan(i) organizację wywiadówek:   

 

Brak odpowiedzi 1- bardzo źle 2 3 4 5– bardzo dobrze 

9 0 4 9 82 233 
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2. Jak ocenia Pan(i) organizację wywiadówek:   

Brak odpowiedzi 

1- bardzo źle 

2 

3 

4 

5– bardzo dobrze 



3. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z działalności Rady Rodziców? 

 

Brak odpowiedzi 
1 Nie jestem 

zadowolony(a) 
2 3 4 5 Jestem bardzo zadowolony(a) 

12 2 13 50 105 155 

W przypadku braku dostatecznego zadowolenia proszę opisać powody lub propozycje 

poprawy działań lub nowych inicjatyw Rady. 
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3. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z działalności Rady Rodziców? 

Brak odpowiedzi 

1 Nie jestem zadowolony(a) 

2 

3 

4 

5 Jestem bardzo zadowolony(a) 



 Brak informacji na temat działań, brak….rodziców do wpłat, dobrowolność wpłat 

 Nie znam inicjatyw rady, brak informacji nt działań, brak mobilizowania innych rodziców do wpłat, np.. Dobrowolna kwota( jeden do 10 zł a inny 50 

zł) 

 Mało informacji dla reszty rodziców 

 Nie ma informacji o działalności rady 

 Brak komunikacji z rodzicami nie będących w trójkach klasowych 

 Nie mam zdania 

 Nagrody książkowe dla wszystkich wzorowych uczniów! 

 Propozycje zebrania dla wszystkich rodziców 

 Propozycje zebrań dla wszystkich rodziców żeby mieli świadomość na co są przeznaczane pieniądze rady rodziców 

 Zebrania dla wszystkich rodziców! 

 Bardzo zadowolona 

 Za dużo wydatków dla młodszych klas a za mało dla starszych 

 Działania dotychczasowej rady rodziców nie są transparentne. Brak bieżących informacji o działaniach rady 

 Nie mam zdania 

 Sztuczny twór, nie wypełnia żadnej funkcji. Zlikwidować. 

 Nagrody książkowe dla wszystkich wzorowych uczniów. Nagrody za konkursy szkolne. 

 Informacje dla rodziców na co są wydawane pieniądze 

 Nagrody książkowe dla wszystkich wzorowych uczniów!!Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkołę 

 Brak informacji na temat działania RR 

 Wycieczki szkolne powinny być sponsorowane w połowie przez radę rodziców 
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25% 

4. Jak ocenia Pan(i) swój wpływ na sprawy szkoły? 

Brak odpowiedzi 

1 - Nie mam żadnego wpływu 

2 

3 

4 

5-Mam wystarczający wpływ 

4. Jak ocenia Pan(i) swój wpływ na sprawy szkoły? 

 

Brak odpowiedzi 

1 - Nie 

mam 

żadnego 

wpływu 

2 3 4 5-Mam wystarczający wpływ 

24 36 21 70 103 83 

Proszę napisać na co Pan(i) chciałby (chciałaby) mieć wpływ? 

 

 



 Na bieżące funkcjonowanie 

 Bułka 

 Myślę, że szkołą mogłaby organizować więcej dodatkowych lekcji i kółek 

 elektroniczny dziennik 

 nie mam żadnego wpływu, niekoniecznie muszę go mieć 

 gmina sama decyduje o wszystkim oraz osoby związane z nią 

 wydatki składek 

 Przepisy i decyzje odgórne 

  



5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 
Zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych do pracowni np. chemicznej, informatycznej( np. ugoboty) lub innej 

Brak odpowiedzi Tak Nie 

45 226 66 
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5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki 
finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 

Zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych do pracowni np. 
chemicznej, informatycznej( np. ugoboty) lub innej 

Brak odpowiedzi 

tak 

nie 



5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 
Dofinansowanie imprez integracyjnych, bale karnawałowe, dyskoteki, walentynki, mikołajki 

Brak odpowiedzi Tak Nie 

41 238 58 
 

 

  

12% 

71% 

17% 

5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki 
finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 

Dofinansowanie imprez integracyjnych, bale karnawałowe, 
dyskoteki, walentynki, mikołajki 

Brak odpowiedzi 

tak 

nie 



5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 
Kompleksowe, profesjonalne doposażanie, tworzenie miejsc dla ucznia np. stref komfortu, ciszy, skupienia, sportu, rozrywki( klubik ucznia) lub 
inne, jakie? 

Brak odpowiedzi Tak Nie 

47 246 44 
 

 

14% 

73% 

13% 

5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki 
finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 

Kompleksowe, profesjonalne doposażanie, tworzenie miejsc dla 
ucznia np. stref komfortu, ciszy, skupienia, sportu, rozrywki( klubik 

ucznia) lub inne, jakie? 

Brak odpowiedzi 

tak 

nie 



5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 
Programy profilaktyczno- edukacyjne np. pogawędki na temat  ekonomii dla najmłodszych; radzenia sobie ze stresem, przemocą w  szkole; 
zagrożeń w Internecie.  Kurs samoobrony i postaw asertywnych lub inne, jakie? 

Brak odpowiedzi Tak Nie 

46 247 44 
 

 

14% 

73% 

13% 

5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki 
finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 

Programy profilaktyczno- edukacyjne np. pogawędki na temat  
ekonomii dla najmłodszych; radzenia sobie ze stresem, przemocą 

w  szkole; zagrożeń w Internecie.  Kur 

Brak odpowiedzi 

tak 

nie 



 

5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 
Finansowanie nagród za wysokie wyniki w nauce na zakończenie roku 

Brak odpowiedzi Tak Nie 

35 255 47 
 

 

10% 

76% 

14% 

5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki 
finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 

Finansowanie nagród za wysokie wyniki w nauce na zakończenie 
roku 

Brak odpowiedzi 

tak 

nie 



5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 
Finansowanie nagród za inne osiągnięcia ucznia wskazane przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora 

Brak odpowiedzi Tak Nie 

49 243 45 
 

 

 

15% 

72% 

13% 

5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki 
finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 

Finansowanie nagród za inne osiągnięcia ucznia wskazane przez 
wychowawcę, nauczyciela, dyrektora 

Brak odpowiedzi 

tak 

nie 



 

5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 
Festyn np. na zakończenie roku szkolnego 

Brak odpowiedzi Tak Nie 

51 192 94 
 

 

15% 

57% 

28% 

5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki 
finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 
Festyn np. na zakończenie roku szkolnego 

Brak odpowiedzi 

tak 

nie 



 

5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 
Inne, jakie? 

Brak odpowiedzi Tak Nie 

275 23 39 
 

 

82% 

7% 
11% 

5.Na co powinny być Pan(i) zdaniem przeznaczane środki 
finansowe zbierane przez Radę Rodziców? 

Inne, jakie? 

Brak odpowiedzi 

tak 

nie 



 ! Przy punkcie programy profilaktyczne 

 dodatkowe zajęcia np.. Matem i j. polski.angielski… 

 Pomoc najsłabszym uczniom w nauce, np.. Dodatkowe lekcje 

 odnośnie punktu na temat programów profilaktycznych. To już jest 

 Ciepła herbata zimą 

 Pikniki rodzinne 

 kurs pierwszej pomocy 

 dziennik elektroniczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Jaki rodzaj nagród Pan(i) preferuje 
Książki 

Brak zdania Tak Nie 

50 266 21 
 

 

 

 

15% 

79% 

6% 

6. Jaki rodzaj nagród Pan(i) preferuje 
Książki 

Brak zdania 

tak 

nie 



6. Jaki rodzaj nagród Pan(i) preferuje 
Kupony zakupowe 

Brak zdania Tak Nie 

124 100 113 
 

 

 

 

37% 

30% 

33% 

6. Jaki rodzaj nagród Pan(i) preferuje 
Kupony zakupoweKupony zakupowe 

Brak zdania 

tak 

nie 



6. Jaki rodzaj nagród Pan(i) preferuje 
Bilety np. do kina lub okolicznych atrakcji typu 
basen, park rozrywki 

Brak zdania Tak Nie 

51 260 26 
 

 

 

15% 

77% 

8% 

6. Jaki rodzaj nagród Pan(i) preferuje 
Bilety np. do kina lub okolicznych atrakcji typu basen, park 

rozrywki 

Brak zdania 

tak 

nie 



6. Jaki rodzaj nagród Pan(i) preferuje 
Słodycze 

Brak zdania Tak Nie 

127 65 145 
 

 

 

 

38% 

19% 

43% 

6. Jaki rodzaj nagród Pan(i) preferuje 
Słodycze 

Brak zdania 

tak 

nie 



7. Czy jest Pan(i) w stanie pomóc przy organizacji imprez dla dzieci w 

szkole? 

Tak Nie Brak zdania 

 183 117 37 

 

 

 sportowe 

 gry planszowe 

 Książki stosowne do zainteresowań ucznia 

 Medale, dyplomy, zabawki 

11% 

54% 

35% 

7. Czy jest Pan(i) w stanie pomóc przy organizacji imprez dla 
dzieci w szkole? 

Brak odpowiedzi 

tak 

nie 


